PRÉ CONFERÊNCIA | ABRAVEQ 2019

TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL GTA PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS PRIVADOS
Período
Data: 04/07/2019
Horário: das 08h00 às 18h00
Local
Local: CDI –Centro de Difusão Internacional USP/SP
Endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310 - Butantã, São Paulo – SP, cep05508-020
Inscrições
Acesse o site, preencha seu cadastro e efetue o pagamento da sua inscrição pelo site.
Imprima e leve para o curso sua ficha de inscrição devidamente preenchida. As
inscrições ocorrerão até o dia 21/06/19 (meia-noite), sem prorrogação, ou até esgotar
o limite de vagas. (Não serão aceitas inscrições após essa data ou no local do curso).
Taxa de Inscrição
R$ 150,00 - Acesse aqui e imprima sua ficha de inscrição.
Limite de Vagas
150 vagas – certificação de GTA de Equídeos.
50 vagas – certificação de GTA de Egressos de Eventos.

Público Alvo
Médico Veterinário ou estudante do último ano do curso de medicina veterinária.
Retirada do Crachá no local do evento
A retirada do crachá de identificação será realizada na secretaria (local do evento). É
indispensável à apresentação do crachá, para que o participante acesse a sala do
curso.
Para retirada do crachá é necessário ter efetuado a inscrição prévia pelo site, estar
quite com a taxa do curso, apresentar documento de identificação com foto (RG, CNH,
Carteira de Classe) e entregar a ficha de inscrição (devidamente preenchida).
A entrega dos crachás iniciará 01 hora antes do início do curso.
Informações adicionais:
 Certidão Negativa junto ao CRMV-SP a época da habilitação.
 GTA Equídeos: informar ao menos um CNPJ/CPF de propriedade rural que
pretende se vincular para emissão de GTA.
 GTA Egressos de Eventos: informar ao menos uma empresa promotora de
eventos agropecuários cadastrada na Coordenadoria de Defesa Agropecuária
do Estado de São Paulo que pretende se vincular para emissão de GTA.
O candidato somente poderá optar por uma finalidade de habilitação das seguintes
oferecidas:
 GTA Equídeos
 GTA Egressos de Eventos
A tolerância para atraso é de 15 minutos.
É obrigatório 100% de aproveitamento no treinamento.
Não haverá tolerância para o uso de smartphones, telefones celulares e ausências em
sala.
O treinamento tem duração de 08 horas, promovido pela ABRAVEQ. Associação
Brasileira de Médicos Veterinários de Equídeos e realizado pelo Serviço Veterinário
Oficial Federal - SVO (SFA/SP-MAPA) e Estadual de São Paulo (CDA - Coordenadoria de
Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo), podendo haver alterações no
cronograma original, ou até suspensão do mesmo.

O certificado de conclusão do curso é válido por um ano a partir da data de emissão,
ou seja, o profissional terá um ano a partir de sua conclusão no curso para protocolar o
requerimento de habilitação junto ao SVO.
De posse do certificado de conclusão do curso de habilitação para emissão de GTA o
profissional para requerer habilitação junto ao SVO do estado de São Paulo e deverá
apresentar vínculo com, pelo menos, um estabelecimento condizente à atividade de
habilitação para a finalidade pretendida.
Programação
TREINAMENTO PARA HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS
PARA EMISSÃO DE GTAs - SP
Equídeos e Egressos - 04/07/2019
Recepção Participantes
08h00 às 08h30
Recepção Participantes
Abertura
08h30 às 09:00h
Abertura
Programa Específico - Equídeos
09h00 às 09h50
Fernanda Magrinho
Programa Específico - Egressos
09h50 às 10h40
Luiz Henrique
Coffee Break
10h40 às 11h00
Habilitação GTAs
11h00 às 11h50
Jesualdo
Intervalo - Almoço
11h50 às 13h30
Ética - CRMV/SP
13h30 às 14h20
Leonardo
MAPA - SFA/SP
14h20 às 15h00
Carlos Fogaça
Coffee Break
15h00 às 15h20
GEDAVE - Equídeos
15h20 às 17h00
Felipe Bugni
GEDAVE - Egressos
17h00 às 17h30
Felipe Bugni
Perguntas
17h30 às 18h00
Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo
Av. Brasil, 2340, Campinas - SP - CEP 13070-178
Horário de Atendimento (dias úteis): de 8h às 12h / 13h às 17h
Telefone: (19) 3045-3350

